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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

A SZESZÉLYES IDŐJÁRÁS MENTHETETLENÜL MEGVISELTE A KÖZTERÜLETEINKEN LÉVŐ FÁKAT IS

Kipusztulnak a hivatal előtti közel hetven éves fenyők

A Polgá rmesteri Hivatal elő tti fenyő fá k levelei elő szö r elsá rgultak, majd lehullottak. Jelenleg a né gy fa kö zü l kettő
má r biztosan menthetetlen. Sajnos egymá s utá n pusztulnak el a kö zel hetven é vvel ezelő tt ü ltetett má ra hatalmasra nő tt fenyő k. Ez a szomorú jelensé g az é ghajlatvá ltozá ssal é s a
fenyő fé lé k botanikai sajá tossá gá val á ll kapcsolatban. A fenyő fé lé kre jellemző , hogy gyö kereik seké lyen helyezkednek el, nem hatolnak le mé lyen a talajba. A korá bbi é vtizedekben ö ntö zé s né lkü l
nevelt fenyő k az elmú lt forró aszá lyos nyarak, tartó san szá raz ő szi,
tavaszi hó napok alatt erő s stresszhatá s alá kerü ltek. Nyá ron magas, gyakran 40 °C-ná l magasabb tartó s hő hatá snak, alacsony pá ratartalmú lé gkö ri viszonyoknak, fokozott UV sugá rzá snak é s szá raz, vıźszegé ny talajnak voltak kité ve. Ilyen viszonyok kö zö tt a fenyő k legyengü lnek, asszimilá ció juk, nö vekedé sü k lelassul, termé szetes ellená lló ké pessé gü k csö kken. Kü lö nö sen jellemző ek a fokozott gyengü lé si tü netek a tű ző napon, dé li fekvé sű helyeken szabadon á lló fenyő k eseté ben, melyeket 10 é s 16 ó ra kö zö tt nem ó vja mé g mozgó á rnyé k sem. Rá adá sul a legyengü lt
fenyő ket kö nnyebben tá madjá k meg kü lö nfé le kó rokozó k is, esetü nkben, mivel a korona belsejé ben az idő sebb
tű leveleken jelent meg a tü net, a pusztulá st vé lhető en a tű karcgomba okozta. A kiszá radt fá kat má rcius vé gé ig
vá gjá k majd ki é s helyettü k a tereprendezé st kö vető en ü ltetnek majd ú j facsemeté ket az ö nkormá nyzat szakemberei.
A Faluhá z parkjá ban, az Ovoda udvará ban é s a Szociá lis Kö zpont elő tt is vannak beteg fá k, amelyeket sajnos ki kell
majd vá gni, ezek helyett is ú jakat ü ltetnek majd.
EZERHÉTSZÁZHUSZONHÁROM TELEPÜLÉSEN ÖTEZER HEKTÁR ÁLLAMI FÖLD ÉRTÉKESÍTÉSE A CÉL

A földértékesítési programban kell termőföldet venni
Osszesen tö bb mint 13 ezer darab, 3 hektá rná l kisebb terü letű á llami fö ldet hirdet meg eladá sra az Agrá rminiszté rium (AM) é s a Nemzeti Fö ldü gyi Kö zpont (NFK) má rcius elejé n. A meghirdetett fö ldekre bá rki tehet vé teli ajá nlatot, az é rté kesıt́é s pedig elektronikus ú ton zajlik.
A fö ldé rté kesıt́é si program első ü temé ben 2020. má rcius 2-á n 6540 darab ingatlant kın
́ á lnak eladá sra nyilvá nosan, melyekre 30 napig lehet vé teli ajá nlatot tenni. Az NFK cé lja az első fá zisban az ö sszesen mintegy 5000 hektá r
á llami fö ld é rté kesıt́é se, mely program az orszá g 1723 telepü lé sé t é rinti. Kiemelt cé lkitű zé s a fö ldé rté kesıt́é sekkel az osztatlan kö zö s fö ldtulajdon felszá molá sá nak gyorsıt́á sa. Ennek é rdeké ben az ö sszes eladá sra kerü lő terü let 20%-a osztatlan kö zö s tulajdonú fö ldben fenná lló á llami tulajdoni há nyadot é rint. A tá rca elké pzelé sei szerint
a tulajdoni há nyadokat a tulajdonostá rsak vá sá roljá k meg é s ennek kö szö nhető en jelentő sen csö kkenthető az osztatlan kö zö s
tulajdonok szá ma. Az eladá s tová bbá az á llami fö ldvagyon-portfó lió tisztıt́á sá t is szolgá lja, mivel kis terü letű , jellemző en magá ntulajdonú terü letek kö zé é kelő dő , az á llam á ltal bé rbeadá s ú tjá n
nehezen hasznosıt́ható ingatlanok é rté kesıt́é se a cé l.
A meghirdetett fö ldekre bá rki tehet vé teli ajá nlatot, az é rté kesı-́
té s elektronikus ú ton zajlik. Egy hektá ros mé rethatá rig a nem
fö ldmű vesek is vá sá rolhatnak fö ldet, é s ezen mé rethatá rig az ingatlanok é rté kbecslé sé nek kö ltsé gé t is az á llam á llja. Egy é s há rom hektá r kö zö tti mé retű fö ldre, illetve tulajdoni há nyadra pedig minden fö ldmű ves ajá nlatot tehet az NFK honlapjá n talá lható Elektronikus Pá lyá zati Rendszert haszná lva, az ü gyfé lkapus azonosıt́á st kö vető en. Az é rté kesıt́é sre kerü lő fö ldek listá ja a www.nfk.gov.hu oldal mellett a www.kormany.hu oldalon is elé rhető 2020. má rcius 2-tő l,
valamint az é rintett telepü lé sek ö nkormá nyzatainak honlapjá n is kö zzé té telre kerü lnek.

A biológiailag lebomló hulladékot az FBH-NP Nonprofit Kft. szállítja el
március 10-én és április 7-én. Elérhetőségeik: Telefonszám: (06 79) 524 821
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

A zöldhulladék szállítási rend megváltozott!

SZÁNJON ÖN IS IDŐT AZ EGÉSZSÉGE MEGŐRZÉSÉRE nap Megyei I. osztá lyú együ ttesü nk is megkezdi a bajnoksá g má sodik felé t, Dr. Tó th Já nos fiai az UTC-t foHatalkalmas stresszkezelés
Mivel a stressz jelensé ge minden embert é rint, é s ennek gadjá k 14.30-tó l. A nő napra való tekintettel a mé rkő kö zvetlen é s kö zvetett hatá sai vannak szervezetü nkre, zé st a nő i szurkoló k ingyenesen tekinthetik meg! Sok
egé szsé gü nkre, ıǵy é rdemes azokat a megkü zdé si mó d- szeretettel vá rnak mindenkit! Hajrá Bordá ny!
jainkat fejleszteni, amik segıt́hetnek a mindennapi stresszt MINDEN KOROSZTÁLY FELLÉP AZ ESEMÉNYEN
kivá ltó esemé nyek é s folyamatok haté konyabb kezelé sé Vegyen részt a Kultúra Napján
ben. Ebben pró bá l meg segıt́sé get nyú jtani a csoportos
A bordá nyi Gyermek- é s Ifjú sá gi Onkormá nyzat
foglalkozá s, amelynek tervezett tematiká ja a kö vetkező :
fenná llá sa ó ta rendezi meg minden é v má rciusá ban a
1. Stresszorok é s stresszkezelé si lehető sé gek azonosıt́á - Bordá nyi Kultú ra Napjá t. A Gyifö fontos cé lja, hogy fennsa 2. Relaxá ció s mó dszerek bemutatá sa 3. Problé mameg- tartsa é s ö regbıt́se a helyi hagyomá nyokat é s kultú rá t,
oldá s fejleszté se a stressz csö kkenté se é rdeké ben 4. Ha- ezé rt lehető sé get biztosıt́ a helyi alkotó kö zö ssé geknek,
té kony idő gazdá lkodá s 5. Asszertivitá s fejleszté se 6. Kom- hogy bemutassá k munká ssá gukat a lakosoknak. Felmuniká ció s ké szsé gek fejleszté se.
lé p a Mű vé szeti Iskola, a Borostyá n Dalkö r, illetve kü Idő pontjai: 2020. má rcius 10., 17., 24., 31., 2020. á prilis lö nbö ző helyi mű vé szek. Vá rjuk Ont é s kedves csalá d7., 14. (keddi napok) Bordá nyban 18.15 ó rá tó l 19.15 ó rá - já t má rcius 21-é n 17 ó rá ra a Faluhá z nagytermé be egy
ig. Helyszın
́ e: Bordá ny Faluhá z (Park té r 1.). A csoportot kellemes szombati kulturá lis programra.
vezeti: Matolay Má té pszicholó gus, alkalmazott egé szsé gpszicholó giai szakpszicholó gus. A csoporton való ré szvé - NŐNAPI MEGLEPETÉSSEL KÉSZÜLNEK A TAGOK
tel elő zetes regisztrá ció hoz kö tö tt: https://forms.gle/5J Mozgáskorlátozott csoportgyűlés
Szeretettel tudatjuk, hogy má rcius 18-á n, szerdá n 15
PN6W4qBhtZpQFC6
ó rá tó l csoportgyű lé st tartunk nő nappal egybekö tve a
AKÁR ELEKTRONIKUS ÚTON IS KIÉRTESÍTHETIK
Faluhá zban. Minden tagtá rsunkat nagyon nagy szereFelhívás adófizetési kötelezettségre tettel vá rjuk!
Árva Zoltánné és a Vezetőség
Felhıv́juk az elektronikus ü gyinté zé sre kö telezett adó zó k Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
figyelmé t, hogy a gé pjá rmű hatá rozatokat é s adó fizeté si Hé tfő
A Csirkerizottó sajttal
kö telezettsé gü krő l szó ló é rtesıt́ő ket elektronikus ú ton A
1 Karalábéleves Fokhagymás tarja petrezselymes
kü ldi meg az ö nkormá nyzati adó ható sá g. Elektronikus
B törtburgonyával, káposztasaláta
Zöldbableves
Sertéstokány gazdagon hagymás
ü gyinté zé sre kö telezett adó zó knak minő sü lnek tö bbek 2 tojással
C nokedlivel
kö zö tt a gazdasá gi tá rsasá gok, az egyé ni vá llalkozó k, az
Kedd
Sertésborda kukoricalisztes bundában
egyesü letek, az alapıt́vá nyok, a szö vetkezetek é s az ü gy- 04.25. H
A burgonyapürével, majonézes céklával
ParadicsomAleves
vé di irodá k. Felhıv́juk az é rintettek figyelmé t, hogy a jog- 1
Csőben sült hagymás-tejfölös
B csirkecomb gombás rizzsel
szabá lyi rendelkezé sek alapjá n az elektronikusan kikü lTejfölös
Borsos sertéstokány tésztával,
burgonyaC vegyes
dö tt á t nem vett iratok ké zbesıt́ettnek minő sü lnek. Ezé rt 2 leves
vágott
fokozottan figyeljé k elektronikus tá rhelyü ket (ü gyfé lka- Szerda
04.25. H
A Finomfőzelék csiberopogóssal
Marhahús
pu, cé gkapu)!
1 erőleves
Csáky féle töltött borda, penne
Tová bbá tá jé koztatjuk Onö ket, hogy a gé pjá rmű adó é s a
tésztával
B tésztával
helyi adó k (magá nszemé lyek kommuná lis adó ja, helyi 2 Zöldségleves C Rántott csirkemáj törtburgonyával,
csemegeuborka
iparű zé si adó , telekadó ) első fé lé vi ö sszegé nek fizeté si
Csü tö rtö k
Roston csirkemell sajtmártással,
hatá rideje 2020. má rcius 16. Ké rjü k a tisztelt adó zó kat,
A tészta
Szárnyas
adó fizeté si kö telezettsé gü knek hatá ridő ben szıv́esked- 1 aprólékleves
Pincepörkölt (sertés, marha hús)
B tarhonyával, csemegeuborka
jenek eleget tenni!
Magyaros
Csevap törtburgonyával, lila
csicseri2 borsóleves
C hagymás-majonézes
káposztasaláta
KÉT HAZAI MÉRKŐZÉSSEL INDUL A FOCITAVASZ
Pé ntek
Vasárnap az UTC érkezik Bordányba
A Ízes derelye
LegényfogóA hé tvé gé n ké t hazai mé rkő zé ssel megkezdő dik a foci- 1 leves
B Húsos kocka
tavasz telepü lé sü nkö n is. Noha az idő já rá s a hé ten nem
Babgulyás
igazá n volt kegyes a labdarú gó pá lyá hoz, remé ljü k hé tvé - 2 sertéshússal C Csikóstokány tésztával
gé ig má r nem lesz nagy mennyisé gű csapadé k, ıǵy le leKedd
Szerda
Hétfő
IDŐJÓS
het majd já tszani a bordá nyi talá lkozó kat. Az má r csü tö r10°C
9°C
13°C
tö kö n eldő lt, hogy a Bordá ny-SZEOL U19-es mé rkő zé s
2°C
-1°C
6°C
halasztá sra kerü l, a mé rkő zé st má rcius 13-á n, pé nteken
Elvétve felhős Elvétve zápor Elvétve zápor
17 ó rá tó l rendezik majd. Szombaton a Megye III-as tabelVasárnap
Péntek
Szombat
Csütörtök
lá t vezető Bordá ny II a Gyá laré tet fogadja 14.30-tó l. Amenynyiben az idő já rá s engedi a mé rkő zé st az Arany Já nos ut13°C
14°C
14°C
15°C
4°C
cai lé tesıt́mé nyben rendezik meg, eső s idő já rá s eseté n a
3°C
5°C
4°C
Elvétve
felhős
Elvétve
felhős
Elvétve
felhős
Elvétve
felhős
talá lkozó ra a Pető fi utcai sportpá lyá n kerü l sor. Vasá rBordá nyi Hírek | 2

